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ค ำน ำ 

 
 ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕59 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐน าแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านต่างๆ ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยา จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖๔) ขึ้น โดยค านึงถึง นโยบาย
รัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 2560 – 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณธรรม แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน นโยบายของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีต่อการต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เพ่ือให้
บุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยาตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม 
วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในองค์กร เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต     
ไม่ยอมรับหรือทนต่อพฤติกรรมการทุจริต เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการ
ด าเนินงานขององค์กร 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
และกำรส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม กรมอตุุนิยมวิทยำ  

ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖๔) 
 
1.  ที่มำ 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยในภาพรวม มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้
เงื่อนไขทั้งพลวัตความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การทุจริตและบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในมิติต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ  ปัญหาของการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยเป็นปัญหาที่ หยั่งราก ฝังลึก และต้อง
ใช้ระยะเวลาในการแก้ไขด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแม้ว่าแนวโน้มภาพลักษณ์คอร์รัปชันจะดีขึ้น แต่
การป้องกันและปราบปรามต้องเท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในยุคปัจจุบัน รวมทั้งต้องสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในการสร้างสังคมที่มีความโปร่งใส ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง
กระแสการต่อต้านทางสังคม (Social Sanction) ในการทุจริตคอร์รัปชัน รูปแบบการทุจริตของประเทศไทยมี
แนวโน้มทวีความสลับซับซ้อน มากยิ่งขึ้น จากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรง เช่น การรับสินบน การทุจริตต่อ
ต าแหน่งราชการ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเปลี่ยนเป็นรูปแบบทุจริตเชิงนโยบายมากขึ้น มีกระบวนการ
แก้กฎหมายเพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง การใช้อ านาจและอิทธิพลในการแทรกแซงกลไก
ทางกฎหมาย หรือกลไกในกระบวนการยุติธรรม การท าลายการตรวจสอบอ านาจรัฐ รวมทั้งยังมีการทุจริตใน
ระดับประเทศผ่านข้อตกลง ความร่วมมือ การให้สินบนเจ้าหน้าที่ไทยในการท าธุรกิจระหว่างประเทศของบริษัท
ข้ามชาติ เป็นต้น  ประกอบกับองค์กรความโปร่งใสสากล (Transparency International) ได้จัดอันดับดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perceptions Index - CPI) ของประเทศไทยในปี 2559 โดยประเทศไทยได้
คะแนน 35 คะแนน จากคะแนน เต็ม 100 คะแนน อยู่ในล าดับที่ 101 จากการจัดอันดับทั้งหมด 176 ประเทศ
ทั่วโลก ลดลงจากปี 2558 ที่ประเทศไทยได้คะแนน 38 คะแนน อยู่ในล าดับที่ 76 ของโลก ดังนั้น คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐน าแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ 
 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรม
อุตุนิยมวิทยา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖๔)  ได้น าแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐ และแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) มาบูรณาการ เป็นแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖๔)  
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา 
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3. กรอบแนวคิดกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และกำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยำ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

3.1 นโยบำยและทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของรัฐบาลภายใต้การบริหารของพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 
2557 ได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยก าหนดไว้ในนโยบายที่ 10 ดังนี้  

ข้อ 10.4 มุ่งเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ   

ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือ
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือ เปิดช่องโอกาสการทุจริต 
เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมี ขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน  
ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน  

ข้อ 10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่า เรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วน
แห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
ภาครัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การมี
ผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อนซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

 
3.2 ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 – 2564) ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean 
Thailand)” มีความหมายว่า ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนาอารยประเทศ ก าหนดพันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” มีความหมายว่า การป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระยะ 5 ปีข้างหน้า จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการด าเนินงานจากเดิมไปสู่กระบวนการท างานแบบบูรณาการทั้ง
ระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดของประชาชนที่นอกจากตนเองจะไม่กระท าการทุจริตแล้ว จะต้อง
ไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอีกต่อไป ประชาชนไทยต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉย
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ เจจ านงทางการเมืองของประชาชนที่ต้องการสร้างชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต 
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จะต้องได้รับการสานต่อจากฝ่ายการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ การขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอน ขณะเดียวกันกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่น
จากประชาชนว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และเท่า
เทียม ทั้งนี้เพ่ือยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสของประเทศไทยในทุกมิติ ให้มีมาตรฐาน
ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (United Nations Convention Against 
Corruption : UNCAC) ภายในปี พ.ศ.2564 ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 
 ก าหนดยุทธศาสตร์หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่มีความครอบคลุมกระบวนการ
ด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลัก
ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศำสตรที ่๑ “สรำงสังคมที่ไมทนตอกำรทุจริต” 
 เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะที่ “ไมทน    
ตอการทุจริต”โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัยเพ่ือสรางวัฒนธรรม 
ตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียงมีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการด าเนินการผานสถาบันหรือกลุม        
ตัวแทนที่ท าหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะจิตอาสา และความ
เสียสละเพ่ือสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ
 ยุทธศำสตรที่ ๒ “ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรตอตำนกำรทุจริต” 
 จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษที่ผานมา จะเห็นไดวาประชาชน
ทุกกลุมทุกฝายตางมีขอเรียกรองที่สอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือการตอตานการทุจริตของรัฐบาลและเจาหนาที่
รัฐการแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายที่ไมยอมรับและไมอดทนตอการทุจริต
ประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตามยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแนวแนของประชาชน
ไทยทุกกลุมทุกฝายที่ตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐเปนไป  
ดวยความโปรงใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบดังนั้น เพ่ือเปนการสนองตอบตอเจตจ านงทางการเมืองใน
การตอตานการทุจริตอันแนวแนของประชาชน จึงไดก าหนดใหมียุทธศาสตรการน าเจตจ านงทางการเมืองในการ   
ตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกันโดยเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนให
ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
และสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน 

  ยุทธศำสตรที่ ๓ “สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย” 
 การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เปนปญหาที่พบมากขึ้นในปจจุบันกอใหเกิดผลเสีย     
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผานมาพบวาการทุจริตเชิง
นโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตขั้นตอนการก าหนด
นโยบายของพรรคการเมือง การใชอ านาจอยางไมโปรงใสยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 3 จึงไดก าหนดใหมียุทธศาสตร“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่มุงปองกันการ
ทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายผานการก าหนดมาตรการกลไกเสริมสรางธรรมาภิบาลตั้งแตเริ่มข้ันกอตัวนโยบาย 
(Policy Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) 
ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้น 
ปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback) 
 ยุทธศำสตรที่ ๔ “พัฒนำระบบปองกันกำรทุจริตเชิงรุก” 
 ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมี
ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดขึ้น
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โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหารและกลไกอ่ืนๆตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 
 ยุทธศำสตรที ่๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต” 
 ยุทธศาสตรการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตรที่มุงเนนการ
ปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหสามารถด าเนินการได
อยางรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาว จะมุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผูกระท า
ผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตางๆในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น       
ซึ่งยุทธศาสตรนี้จะท าใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริต
จะถูกด าเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระท าการทุจริตจะไดรับการลงโทษสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนัก
และเกรงกลัวที่จะกระท าการทุจริตอันจะสงผลใหคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในที่สุด 
 ยุทธศำสตรที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรูกำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย” 
 เปนการก าหนดยุทธศาสตรที่มุงเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการการ
ยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจ
ตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด ก ากับ ติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างานรวมไปถึง
การบูรณาการการท างานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศ 
 
              3.3 แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม               
พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานด้านนโยบายด าเนินการเกี่ยวกับการวางแผน  
ส่งเสริม พัฒนา และด าเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน การ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบต่อการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง และ
ได้ก าหนดแนวทางเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือ   
 ๑) เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาลรวมทั้ง
ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
 ๒) เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปด้วยความชัดเจนโปร่งใสสามามรถตรวจสอบได้ 
 ๓) สร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 
 ๔) เพ่ือสร้างแนวร่วมในการป้องกันพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร 
 ๕) สร้างกลไกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต   
 โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จะได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  โดยคาดหวัง
เพ่ือให้ 
 ๑) องค์กรมีมาตรฐาน โปร่งใส มีระบบคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน  
 ๒) ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีจิตส านึกในการ 
                  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความโปร่งใส  
 ๓) มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน 
 ๔) มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริตคอร์รัปชันที่เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น 
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 ๕) มีกลไกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  
  
    3.4  ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
       3.4.1 กลุ่มงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๑) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะ มาตรการ แนวทางการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
  ๒) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ นโยบาย ที่เกี่ยวข้อ งกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตลอดจนบูรณาการ
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ และส่วนราชการในสังกัด 
  ๓) ให้ค าปรึกษาแนะน า ประสานงาน เร่งรัด ก ากับและติดตามให้ส่วนราชการในสังกัดด า เนินการ
ขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๔) รับข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
ส่วนราชการ ส่วนราชการในสังกัด และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานงาน
ติดตาม อย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ 
  ๕) เป็นกลไกการปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 
(ศอตช.) ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ศอตช. สั่งการหรือร้องขอ
  ๖) เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในส่วนราชการ 
  ๗) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ส่วนราชการ 
  ๘) ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของส่วนราชการและส่วนราชการในสังกัด และจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการส่ง
ส านักงาน ป.ป.ท.  
ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
        3.4.2 กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม 
  ๑) งานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
  ๒) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือ
ระดับกรม 
  ๓) ประสานการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีแผนงาน/โครงการ
ตลอดจนบูรณาการแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของส่วน
ราชการและส่วนราชการในสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๔) รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของส่วนราชการในสังกัด ตลอดจน เสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงประมวลจริยธรรมต่อส านักงาน ก.พ. 
  ๕) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การด าเนินการตามประมวล
จริยธรรมของส่วนราชการและส่วนราชการในสังกัดเสนอหัวหน้าส่วนราชการ และส่งผลการด าเนินงานการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
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     3.5 ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตกรมอุตุนิยมวิทยำ 
          กระทรวงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และได้แต่งตั้งผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นส่วนหนึ่ง
ของศูนย์ ตามค าสั่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ๑๔๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
ในการนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีค าสั่ง ที่ ๓๓๑/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มอบหมายให้กลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรมกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมอุตุนิยมวิทยา มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑) วางแผนงาน/โครงการด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 ๒) ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการป้องกันและปราบปรามทุจริตของ 
กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของกระทรวง 
 ๓) ติดตามผลการด าเนินการ และสรุปรายงานเสนอกรมและกระทรวงทราบทุกๆ  ๖ เดือน รับข้อ
ร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

 3.6 ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 69/2557 เรื่อง มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำร
ทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย  

       ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ  
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ  ทุจริต
ประพฤติมิชอบได ้ 

      ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ
หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนให้หัวหน้าส่วนราชการ และ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบ กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการ  ทางปกครอง 
และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว  

      ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ  
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างเคร่งครัด  

      ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ ๒ และ 
ข้อ ๓ ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี  

      ข้อ 5 ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด าเนินการแสวงหา 
รวบรวม และด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและ  
พิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตามเร่งรัดผลการด าเนินงานตามข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ และ 
รายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 

 
3.7 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภำครัฐ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานภาครัฐที่เอ้ือต่อการหล่อหลอมให้ ข้าราชการ
มีมโนสุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่  2 การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลให้เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การก าหนดบรรทัดฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม        
ธรรมาภิบาลของข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ 

 
3.8 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย  
       ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็น 

เอกภาพ  
                ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม  

      ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและ 
ประชาคมโลก 

3.9 ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน  
       ข้อ 20 ให้หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และ ก.พ. ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ 

โดยอย่างน้อยต้องด าเนินการ ดังนี้  
       (1) ในการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน ย้ายหรือโอนข้าราชการ ให้ใช้พฤติกรรมทางจริยธรรม ของผู้

นั้นพิจารณาควบคู่กับความรู้ความสามารถ  
       (2) ปลูกฝังจริยธรรมให้ข้าราชการใหม่ จัดให้ข้าราชการลงลายมือชื่อรับทราบประมวล จริยธรรม 

จัดให้มีสมุดบันทึกประวัติในส่วนที่เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการแต่ละคน รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรม  ส่งเสริม
จริยธรรมผู้บริหาร และข้าราชการอย่างสม่ าเสมอ 

       (3) ประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  
       (4) คุ้มครองข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างเพียงพอ 
       (5) ยกย่องข้าราชการและส่วนราชการที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเคร่งครัด  
       (6) ตอบข้อสงสัยหรือค าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  
       (7) จัดให้มีการศึกษาค่านิยมที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้และ  ด าเนินการ

แก้ไขปรับเปลี่ยนค่านิยมนั้น  
       (8) เผยแพร่ให้ประชาชน ผู้เป็นคู่สมรส ญาติ พ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูงของข้าราชการ  ตลอดจน

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการทราบประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพ่ือไม่ท าการอันเป็นการส่งเสริม หรือ
ก่อให้เกิดการฝ่าฝืนจริยธรรม  

      (9) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
3.10 นโยบำยของกรมอุตุนิยมวิทยำที่มีต่อกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

  3.10.1 นโยบำยด้ำนรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
            นโยบำยหลัก :  ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการประหยัดทรัพยากร 
                                 ของทางราชการ 

          •  สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการประหยัดพลังงานในกรมอุตุนิยมวิทยา 
           •  ปลูกฝังการใช้ทรัพย์สินของทางราชการโดยค านึงถึงความคุ้มค่า 

      3.10.2 นโยบำยด้ำนผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                 นโยบำยหลัก :  มุ่งปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ได้มาตรฐาน ด้วย   
                                    ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม 

          •  ให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ 
          •  จัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 
            •  สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนยิมวิทยา ระยะ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๙ 
 

     3.10.3 นโยบำยด้ำนองค์กำร 
                นโยบายหลัก ๑ :  พัฒนาและส่งเสริมการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

         •  ส่งเสริมปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมของบุคลากร 
         •  ผลักดันให้เกิดการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมขึ้นในองค์กร 

                นโยบายหลัก ๒ :  สร้างระบบบริหารและมาตรการเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร 
                                      จัดการองค์กร ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

        •  สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิผล 
        •  ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงานของกรม เช่น การ 
                              บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ เป็นต้น 
        •  น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
        3.10.4 นโยบำยด้ำนผู้ปฏิบัติงำน 

                 นโยบำยหลัก :  ยกระดับสมรรถนะบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานและมี 
                                     คุณภาพชีวิตที่ดี 

         •  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับอย่างเท่าเทียม โดยยึดหลัก 
                               สมรรถนะและพัฒนาความสามารถให้เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ทักษะ สามารถ 
                               ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 
        •  พัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ให้ดียิ่งข้ึน สนับสนุนให้มีการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
                               ไปใช้ในการด ารงชีวิต  
         •  ก าหนดแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานและองค์กรอย่างต่อเนื่องเพ่ือ 
                               น าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
         •  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
๔. กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อม 

4.1 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยา และประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อเจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาในด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม (กลุ่มการเจ้าหน้าที่) ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม สถานการณ์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้ใช้บริการและประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีต่อเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยา ด้วยวิธีการตอบแบบออนไลน์ในเว็บอินทราเน็ตของกรมฯ ให้แก่
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานราชการของกรมอุตุนิยมวิทยา และประชาชนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระหว่าง
วันที่ ๖-๒๕ กันยายน ๒๕๖๐  ปรากฏว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามเข้ามาจ านวน ๒๒๑ ราย ซึ่งศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการประเมินผลข้อมูลการส ารวจในรูปแบบสถิติ  และกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม (กลุ่มการเจ้าหน้าที่) ได้ด าเนินการแล้ว โดยสรุป ดังนี้ 
  ๑) ข้อมูลทั่วไป 
         มีผู้กรอกแบบสอบถามจ านวน ๒๒๑ ราย ประกอบด้วย ข้าราชการ ๑๕๕ ราย ลูกจ้างประจ า  ๕ 
ราย พนักงานราชการ ๑ ราย ประชาชนทั่วไป/ผู้รับบริการ ๖๐ ราย เพศชาย ๑๒๗ ราย เพศหญิง ๙๔ ราย ระดับ
การศึกษาที่กรอกแบบมากที่สุดปริญญาตรี รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี และอาชีพส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ 
 ๒)  ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
         แบ่งระดับการประเมินออกเป็น ๕ ระดับ จากน้อยไปหามาก  ได้แก่ ๑=น้อยที่สุด  ๒=น้อย  ๓=
ปานกลาง ๔=มาก ๕=มากที่สุด ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 
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ประเด็นทีป่ระเมิน กระบวนการ/ ขั้นตอน
การให้บริการ 

การให้บริการ 
ของเจ้าหน้าที ่

สิ่งอ านวย 
ความสะดวก 

คุณภาพ 
การให้บริการ 

เฉลี่ย 
รวม 

๑. บริการด้านข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ๔.๑๒ (๔) ๔.๑๙ (๔) ๓.๘๙ (๔) ๔.๑๑ (๔) ๔.๐๘ 
๒. บริการด้านบุคคล ๓.๙๒ (๔) ๔.๐๔ (๔) ๓.๘๙ (๔) ๔.๐๐ (๔) ๓.๙๖ 
๓. บริการด้านการจัดซื้อจัดจา้ง ๓.๕๕ (๔) ๓.๖๖ (๔) ๓.๖๒ (๔) ๓.๗๔ (๔) ๓.๖๑ 
๔. ความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ให้บริการเรื่องอ่ืน ๆ 

- ข้อเสนอแนะ  
สิ่งที่ประทับใจ   ได้ทราบข่าวเกี่ยวกับสภาพอากาศปัจจุบันจะได้เตรียมพร้อมออก
เผยแพร่อย่างสม่ าเสมอ มีการส่งข่าวสารผ่านเฟสบุ๊คเป็นระยะท าให้ได้รับข่าวสาร
ตลอดเป็นสิ่งที่ดีมากๆ หากเกิดปัญหา มีเวลาแก้ได้ทันเหตุการณ์ ฯลฯ 
สิ่งที่เห็นควรปรับปรุง  ไฟล์ pdf ที่แนบมาตัวเล็กอ่านยาก ถ้าลดการทุจริต
บ้านเมืองคงพัฒนาไปไกล ฯลฯ 
บริการที่ต้องการให้หน่วยงานจดัเพิ่มเติม  ควรเพิ่มรายละเอียดกระบวนการ การ
ให้บริการขอข้อมูล ออนไลน์หรือทางอีเมลล์ ให้จัดพนักงานพยากรณ์อากาศแจ้ง
จังหวัดที่มีฝนเข้าตลอดเวลา ชี้ชัดตรงที่จะเกิดภัย อย่าพูดภาพรวม ฯลฯ    

จากผลการประเมินความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ๑. บริการด้านข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ๒. บริการ
ด้านบุคคล ๓. บริการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 3)  ความคิดเห็นด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมอุตุนิยมวิทยา 
 3.๑) บทบาท/ฐานะความเกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในองค์กร 
๕๘.๘๓% ประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการฯ ๒๔ ราย ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนฯ ๙ ราย และประชาชนทั่วไป 
๕๘ ราย   
 3.๒) ช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตของกรมอุตุนิยมวิทยา ไม่รู้จัก ๔๓.๐% รู้จัก  ๕๗.๐%  ความ
เหมาะสมของช่องทางร้องทุกข์ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ๑. ศูนย์ด ารงธรรม, ๒. ท าหนังสือร้องเรียนมายังกรม
อุตุนิยมวิทยา, ๓. ส านักงาน ป.ป.ช., ๔. เว็บไชต์และส านักงาน ป.ป.ท., ๕. สายด่วน ๑๑๑๑, ๖. ไปรษณีย์, ๗. 
โทรศัพท ์
 3.๓) การร้องเรียนร้องทุกข์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ไม่เคยร้องทุกข์ ๒๑๖ ราย เคยร้องทุกข์ ๕ ราย กลุ่ม
ที่เคยร้องเรียนพบว่ามีเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  ๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นธรรม ๒. ปฏิบัติงานล่าช้า ๓.เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติ
เอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
 3.๔) พฤติกรรมการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต หรือการปฏิบัติ หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบของเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยา ไม่เคยพบเห็น/ได้ยิน ๗๓.๕% เคยพบเห็น/ได้ยิน ๒๖.๕% เรียงตามล าดับจาก
น้อยไปหามาก ดังนี้ ๑. การวิ่งเต้น โยกย้าย และซื้อขายต าแหน่ง ๒.ใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพ่ือแสวงหาประโยชน์
ส่วนตัว ๓.ใช้อ านาจหน้าที่ในการหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ๔. ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเปิดเผยไม่
ครบถ้วน หรือบิดเบือนข้อมูล ๕. การปฏิบัติงานล่าช้า ๖. และการเลือกปฏิบัติการน าทรัพย์สินหรือเวลาราชการไปใช้
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว ๗. เรียกร้องผลประโยชน์ ๘. ทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
 3.๕) สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดการทุจริตในกรมอุตุนิยมวิทยา เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ๑. 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึก ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกรงกลัวต่อผู้มีอิทธิผล ๓.ผู้รับบริการมีพฤติกรรมส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่ เกิดการทุจริต ๔. กฎหมายมีช่องว่างเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริต ๕. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาด
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ประสิทธิภาพ ๖. กลไลการตรวจสอบของกรมอุตุนิยมวิทยาไม่มีประสิทธิภาพ ๗. ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรม
อุตุนิยมวิทยา ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือให้ความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามการทุจริต  
 3.๖) มาตรการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐได้ดีที่สุดเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้  
                             - การอบรมสร้างจิตส านึกให้กับบุคลากรภาครัฐ  
                             - การสร้างระบบตรวจสอบภายในองค์กรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
                             - การส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการตรวจสอบการทุจริต                      
                             - การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีทักษะในการปราบปรามการทุจริต  
 3.๗) ทัศนคติต่อสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชั่นของกรมอุตุนิยมวิทยาในปัจจุบัน เห็นว่าเป็นที่  น่า
รังเกียจและจะต้องด าเนินการปราบปรามอย่างเด็ดขาด ๙๕.๗%  เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดายอมรับได้ ๔.๓% 
 3.๘) ข้อคิดเห็นหรือแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเพ่ือให้กรมอุตุนิยมวิทยา
ไปปรับปรุงการด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีแนวความคิดที่หลากหลายแต่ประเด็น
หลักพอสรุปได้ว่า ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดี  มีกระบวนการปฏิบัติที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ มีระบบการ
ตรวจสอบที่ดี เสริมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีมาตรการลงโทษผู้ที่กระท าผิด
อย่างชัดเจน 
 4.๒ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 

จากผลการส ารวจข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและประพฤติมิชอบของกรมอุตุนิยมวิทยา 
และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อเจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา ในด้านคุณธรรม จริยธรรม  กลุ่ม
งานคุ้มครองจริยธรรม (กลุ่มการเจ้าหน้าที่) ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ด้านการบริหารงานพัสดุ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการสรรหา
บุคคลเข้ารับราชการ และการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ด้านการบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ด้านการให้บริการค า
พยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ และด้านการสอบเทียบเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาโดยวิเคราะห์จาก
แบบสอบถามทั้งจากบุคคลภายในและภายนอก รวมทั้งข้อร้องเรียนของส่วนราชการ และการร้องเรียนผ่านศูนย์
ด ารงธรรมฯ และศูนย์บริการประชาชนส านักนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่มี กรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้วิเคราะห์ความเสี่ยงจาก
แบบสอบถาม ดังกล่าวโดยน าเอาข้อคิดเห็นและเสนอแนะมาวิเคราะห์ความเสี่ยง  ซึ่งจากผลการประเมินความพึง
พอใจจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

ก) บริกำรด้ำนข้อมูลอุตุนิยมวิทยำ 
ระดับควำมเสียหำย     ยังไม่มีปรากฏ 
ระดับควำมรุนแรง       ยอมรับได้  
โอกำสที่อำจเกิดควำมเสี่ยง            
จากข้อคิดเห็นในด้านความเหมาะสมในการด าเนินการด้านการบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทุก

ขั้นตอนส่วนมากเห็นว่ามีความเหมาะสมดีแล้ว แต่สมควรปรับปรุงให้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์กว่าที่เป็นอยู่  และ
จากข้อคิดเห็นในด้านความเหมาะสมด้านบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่มีความเสี่ยงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
 ๑) เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามข้ันตอนการให้บริการข้อมูล ล่าช้า หรือถ่วงเวลาเพ่ือหาผลประโยชน์ 

 ๒) เจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการตามข้ันตอนของการให้บริการข้อมูล ไม่แนะน า หรือดูแลการ  
    ปฏิบัติงาน หรือไม่เอาใจใส่งาน 
 ๓) ไม่มีมาตรการ หรือแนวทางในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิในด้านการให้บริการข้อมูล 
 ๔) การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความเห็น Call  center เป็นต้น 
 ๕) การชี้แจงหรือการแก้ไขปัญหากรณีมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง 
    เหมาะสมของเจ้าหน้าที่    
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 ๖) การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบ 
     แทน  ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบฯลฯ 

 ๗) ความเหมาะสมโดยรวมจากผลการให้บริการของงานบริการข้อมูล 
 ๘) การเปิดเผยหลักเกณฑ์วิธีการเก่ียวกับการบริการให้ผู้รับบริการทราบ 
 ๙) ความเหมาะสมของขั้นตอนการขอข้อมูลมีความเป็นธรรมและโปร่งใส    
 ๑๐) การให้บริการข้อมูลของเจ้าหน้าที่โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 

ข) บริกำรด้ำนบุคคล 
ระดับควำมเสียหำย     ยังไม่มีปรากฏ 
ระดับควำมรุ่นแรง       ยอมรับได้ 
โอกำสที่อำจเกิดควำมเสี่ยง            
จากข้อคิดเห็นในการบริการด้านบุคคล เห็นว่า ด้านการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ ควรมี

มาตรฐานมากข้ึนประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน มีระยะเวลาประกาศเกิน ๑๕ วันขึ้นไป ประกาศทางอินเทอร์เน็ตกรม
ทุกขั้นตอน และการรับนักอุตุนิยมวิทยาควรประกาศทางอินเทอร์เน็ตด้วย การสอบแข่งขัน/คัดเลือกให้กรมฯสอบ
คัดเลือกเองจากบุคคลทั่วไปโดยความชอบธรรม และอีกส่วนหนึ่งอาจจะคัดเลือกจากบุตรข้าราชการภายในสังกัด 
แต่ต้องผลการเรียนดี ส าหรับการแต่งตั้งโยกย้ายโดยเฉพาะการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ควร
พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และมีความรับผิดชอบ พิจารณาด้วยเหตุผล 
และข้อมูลในทุก ๆ ด้าน เพ่ือการประเมินจะได้เป็นธรรมและโปร่งใส ค านึงถึงศักยภาพของผู้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น
ด้วย ไม่ควรอ้างเพราะความเหมาะสม หรือความอาวุโส คณะกรรมการคัดเลือกและประเมินบุคคลจะขึ้นอยู่กับ
อธิบดีเป็นผู้สั่งการ ยกเลิกระบบพรรคพวกระบบเอ้ืออ านวย ควรมีคนนอกร่วมเป็นกรรมการด้วย ควรให้มี
ความก้าวหน้าทุกสายงานสลับหมุนเวียนต าแหน่ง มีการแจ้งผลการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคลให้ผู้ขอรับ
การประเมินทราบ ส าหรับการโยกย้ายเลิกระบบช่วยเหลือ เอาคนไม่เหมาะสมมาด ารงต าแหน่งส าคัญ ควรค านึงถึง
ผลประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ การโยกย้ายควรมีเหตุผลเพียงพอ มีการย้ายตามวาระ หรือแยกคู่สามีภรรยา
กรณีอยู่สถานีเดียวกัน ควรมีการศึกษาผลกระทบที่มีการโยกย้ายให้มาก ๆ มิใช่ท าไปแล้วปล่อยเลยตามเลยควรให้
ความเป็นธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชา แจ้งเจ้าตัวทราบล่วงหน้า สอบถามความสมัครใจของผู้ถูกโยกย้ายก่อนอาจมี
ปัญหาครอบครัวไม่สามารถย้ายติดตามได้ การด าเนินการควรอยู่ในรูปของคณะกรรมการ และจากข้อคิดเห็น  ใน
การด าเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการและการโยกย้ายข้าราชการเห็นว่า มีความเสี่ยงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

๑) เจ้าหน้าที่ด าเนินการไม่ด าเนินการตามข้ันตอนของการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ ไม่ 
แนะน า หรือดูแลการปฏิบัติงาน หรือเอาใจใส่ในงาน 

๒) เจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการตามข้ันตอนของการแต่งตั้งโยกย้าย ล่าช้า หรือถ่วงเวลา เพื่อหา
ผลประโยชน ์

๓) ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งข้าราชการ
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ของคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินบุคคลในกรม
อุตุนิยมวิทยา   

๔) ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการแต่งตั้งข้าราชการเป็นระดับที่สูงขึ้นในกรมอุตุนิยมวิทยา 
๕) ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการโยกย้ายข้าราชการของกรมอุตุนิยมวิทยา 
๖) เจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการตามขั้นตอนของการแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการ ไม่แนะน า หรือดูแล

การปฏิบัติงาน หรือเอาใจใส่ในงาน 
๗) ความโปร่งใสและเป็นธรรมขององค์คณะของคณะกรรมการคัดเลือก และประเมินบุคคลเพ่ือ

แต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของกรมอุตุนิยมวิทยา 
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๘) เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามขั้นตอนของการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการมีความล่าช้า ถ่วงเวลา
เพ่ือหาผลประโยชน์ 

๙) การชี้แจงหรือการแก้ไขปัญหากรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง
เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ 

๑๐) ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการด าเนินการสอบแข่งขัน/คัดเลือกของคณะกรรมการ 
      สอบแข่งขัน/คัดเลือกของกรมอุตุนิยมวิทยา  

ค) บริหำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ระดับควำมเสียหำย     ยังไม่มีปรากฏ 
ระดับควำมรุ่นแรง       ยอมรับได้  
โอกำสที่อำจเกิดควำมเสี่ยง     
จากข้อคิดเห็นในการด าเนินการด้านการบริหารพัสดุเห็นว่า ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของกรม

อุตุนิยมวิทยา ขั้นตอนการด าเนินการมีความชัดเจนและเหมาะสม และจากข้อคิดเห็นส่วนใหญ่สมควรให้มีการ
เปิดรับฟังข้อคิดเห็น/ร้องทุกข์/ร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการในขั้นตอนของ
การจัดซื้อจัดจ้างที่ยังไม่เหมาะสม และโปร่งใส ยึดหลักราชการได้ประโยชน์สูงสุด และในส่วนของการออก TOR 
ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมออก ในกรณีที่บุคลากรของกรม ขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นั้น ๆ 
ส าหรับด้านความเหมาะสมเห็นว่า ขั้นตอนการด าเนินการที่ไม่เหมาะสมหรืออาจเกิดความเสี่ยงจากมากไปหาน้อย 
ใน ๑๐ ล าดับแรก ดังนี้ 

๑) เจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่แนะน า หรือดูแลการปฏิบัติงาน 
หรือไม่เอาใจใส่งาน 

๒) การด าเนินการตามข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า หรือถ่วงเวลา เพ่ือหาผลประโยชน์ 
๓) ต้องปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ถูกต้อง

เหมาะสม  
๔) การเปิดรับฟังข้อคิดเห็น/ร้องทุกข์/ร้องเรียน ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
๕) ความเป็นธรรมและโปร่งใสของเจ้าหน้าที่พัสดุในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา

ที่มีวงเงินการด าเนินการจัดหาครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 100,000.- บาท      
๖) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ขอรับสิ่งตอบ

แทน รับสินบน หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ    
๗) การชี้แจงหรือการแก้ไขปัญหากรณีมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง

เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ 
๘) การจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
๙) ในระหว่างการรับประกันเครื่องมือและอุปกรณ์ตามสัญญา เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีการปฏิบัติ

ที่มีความเป็นธรรมและโปร่งใส 
๑๐) ความเหมาะสมของเงื่อนไขทางเทคนิค (Spec) ที่กรมอุตุนิยมวิทยาก าหนดในการจัดจ้างมี

ความเป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งสอดคล้องกับงบประมาณด าเนินการ  
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนยิมวิทยา ระยะ ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๔ 
 

5. แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยำ  
   ระยะ 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕๖๔) 
  
วิสัยทัศน์  
 “มุ่งม่ันพัฒนำองค์กรให้มีควำมโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้”  

 
ค่ำนิยมองค์กร 
  “ยึดม่ันคุณธรรม สร้ำงสรรค์สิ่งท่ีดี มีจิตอำสำ รักษำประโยชน์ชำติ” 
 
พันธกิจ 
 1. สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกจิตส านึกให้บุคลากรในองค์กรต่อต้านการทุจริต 
 ๒. พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 ๓. ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานขององค์กร 
 ๔. สร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความโปร่งใสทั้งภายในและภายนอก 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 
 ๒. สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3. เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 4. เพื่อยกระดับจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร 
 5. เพ่ือมีกลไกในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
 6. เพ่ือสร้างเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และยกย่อง
คนดีเป็นต้นแบบ 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 ๑.  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 2.  การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ๓.  ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (ITA) 
 ๔.  ปลูกผังและสร้างจิตส านึกคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเป็นบรรทัดฐานขององค์กร 
 ๕.  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๖.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นต้นแบบ 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยำ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

วิสัยทัศน์ : มุ่งม่ันพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 

พนัธกิจที่ ๔ 
สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และสร้างความโปร่งใสท้ังภายในและภายนอก 

พนัธกิจที่ ๓ 
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการ

ด าเนินงานขององค์กร 

พนัธกิจที่ ๒ 
พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรมและปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 

พนัธกิจที่ ๑ 
สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปลูก

จิตส านึกให้บุคลากรในองค์กรต่อต้านการทุจริต 

วัตถุประสงค์ที่ ๒ 
สร้างกลไกป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

วัตถุประสงค์ที่ ๑ 
เพื่อสร้างจิตส านึกและปลูกฝัง

ความซ่ือสัตย์สุจริต 

วัตถุประสงค์ที่ ๓ 
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ

โปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

วัตถุประสงค์ที่ ๔ 
เพื่อยกระดับจิตส านึกด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมของ

บุคลากรในองค์กร 

วัตถุประสงค์ที่ ๕ 
เพื่อมีกลไกในการบริหาร
จัดการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 

วัตถุประสงค์ที่ ๖ 
เพื่อสร้างเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของบุคลากรในการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และยกย่องคนดีเป็นต้นแบบ 

ยุทธศำสตรท์ี่ ๑ 
สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
บุคลากรในองค์กรให้ ต่อต้านการ
ทุจริตในทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
ในการตรวจสอบติดตามการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบภาครัฐ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 
กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒ นามาตรการและ
เครื่องมือในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
กลยุทธ์ที่  ๒ สร้างเสริมระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนให้มีมาตรฐาน มีความเท่ียงตรง 
ถูกต้อง รวดเร็ว 
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเสริมระบบการแจ้ง
เบาะแสและการคุ้มครองพยาน 
กลยุทธ์ที่ ๔ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
และผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย มี ส่ วน ร่ วม
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของกรม 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ 
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 

(ITA) 
 

กลยุทธ์ที่  ๑ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน  

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ 
ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานขององค์กร 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการปฏิบัติงานและ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
กลยุทธ์ที่  ๒ ส่งเสริมการใช้ประมวล
จริยธรรมให้แก่บุคลากรและก ากับดูแล
การประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
ประมวลจริยธรรม 
กลยุท ธ์ที่  ๓  การใช้การศึกษาและ
ศ าสน า เป็ น เค รื่ อ งมื อ ใน ก ารป ลู ก
จิตส านึก และปรับเปลี่ยนฐานความคิด 
กลยุทธ์ที่  ๔  ดูแลคุณภาพชีวิตขวัญ
ก าลั งใจ และรายได้ของบุคลากรใน
หน่วยงาน 
กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาสมรรถนะและ
ขีดความสามารถของบุคลากร ฯ 
 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการดา้น
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

 
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดท าระบบเพื่อช่วย
ในการบริหารจัดการงานด้ าน
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ ๖ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้าง

เครือข่ายคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็น
ต้นแบบ 

กลยุทธ์ที่  ๑ การสร้างเครือข่ายของ
บุคลากรในองค์กรให้เข้มแข็งเพื่อการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเป็น
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริม
คุณธรรม 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยำ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมไม่ทนต่อกำรทุจริต 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

เพื่อสร้างจิตส านึกและปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริต 
ก ล ยุ ท ธ์ ที่  ๑  ป รั บ เป ลี่ ย น
ทัศนคติของบุคลากรในองค์กร
ให้ต่ อต้ านการทุ จริต ในทุ ก
รูปแบบ 

 

 
 
๑. จ านวนคร้ังทีจ่ัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของบุคลากรในหน่วยงาน 

 
 

1 คร้ัง 

 
 

1 คร้ัง 

 
 

1 คร้ัง 

 
 

1 คร้ัง 

 
 
โครงการฝึกอบรม/สัมมนา 
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

  
 
กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 
/ทุกหน่วยงาน 

2. จ านวนคร้ังที่มีการเผยแพร่ 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง เผยแพร่เอกสารความรู้ด้าน
การป้องกันการทุจริต กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติของส่วน
ราชการ 

 กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรทั้ งภายใน
และภายนอกในการตรวจสอบ
ติดตามการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบภาครัฐ 

3. จ านวนช่องทางในการรับแจง้
ข้อมูล 

3 ช่องทาง 3 ช่องทาง 3 ช่องทาง 3 ช่องทาง ประชาสัมพนัธ์ช่องทางใน
การรับแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสหรือการร้องเรียนแก่
ผู้ใช้บริการจากกรมอุตุนิยมวิ
ยา เช่น ทางเว็บไซต,์ แผ่น
พับ เป็นตน้ 

 กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 

4. จ านวนช่องทางการเผยแพรส่ื่อ
รณรงค์ในเร่ืองการป้องกันการ
ทุจริต 

2 ช่องทาง 2 ช่องทาง 2 ช่องทาง 2 ช่องทาง เผยแพร่สื่อรณรงค์ในเร่ือง 
การป้องกันการทุจริต 

 กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 
/ทุกหน่วยงาน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

สร้างกลไกป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนามาตรการ
และเครื่องมือในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
 

 
 
1. จ านวนระบบสารสนเทศที่
น ามาใช้ในการปฏบิัติงานของกรม
อุตุนิยมวิทยาที่มีฐานข้อมูลเป็น
ปัจจุบนั  

 
 

5 ระบบ 

 
 

5 ระบบ 

 
 

5 ระบบ 

 
 

5 ระบบ 

 
 

น าระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 

 
 
ทุกหน่วยงาน 

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเสริมระบบ
รับเร่ืองร้องเรียนให้มีมาตรฐาน 
มี ค ว าม เที่ ย งต ร ง  ถู ก ต้ อ ง 
รวดเร็ว 
 

๒. ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับ๑ ตั้งคณะท างานพฒันา
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
ระดับ๒ ก าหนดรูปแบบเร่ือง
ร้องเรียน  ร้องทุกข์ 
ระดับ๓ คณะกรรมการ พิจารณา
ปรับปรุงระบบ 
ระดับ๔ ทดลองใช้ระบบ 
ระดับ๕ เสนอกรมฯพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 พัฒนาระบบร้องเรียนร้อง
ทุกข์แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม/คณะท างาน 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

กลยุทธ์ที่  ๓  เปิ ด โอกาสให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ยมีส่ วนร่วมเกี่ ยวกับการ
ปฏิบัติราชการของกรม 
 

3. ประชาสัมพันธช์่องทางในการ
รับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสหรือการ
ร้องเรียนแก่ผู้ใช้บริการจากกรม
อุตุนิยมวิทยา เชน่ ทางเว็บไซต์, 
แผ่นพับ เปน็ตน้ 

3 ช่องทาง 3 ช่องทาง 3 ช่องทาง 3 ช่องทาง จ านวนช่องทางในการรับแจ้ง
ข้อมูล 

 กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 
 

4. ระดับความส าเร็จในการส ารวจ
ความคิดเห็นด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ระดับ๑  จัดท าแบบส ารวจ 
ระดับ๒  เสนอกรมฯเห็นชอบแบบ 
ระดับ๓  เวียนแจ้งบุคลากรใน
หน่วยงานกรอกแบบส ารวจ 
ระดับ๔ สรุปประมวล ผลข้อมูลจาก
แบบส ารวจ 
ระดับ๕  เสนอกรมฯ ทราบก่อนน า
ข้อมูลไปใช้ประกอบ การจัดท าแผน
จริยธรรมต่อไป   

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 โครงการส ารวจความคิดเห็น
ของผู้ใช้บริการและ
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มีต่อเจ้าหน้าที่กรม
อุตุนิยมวิทยาในด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
 

 กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                  แผนปฏิบัตกิาป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.2๕๖๑ – 256๔)       19 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (ITA) 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

เพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนนิงาน
ของหน่วยงาน 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
1. จ านวนคร้ังของการจัดอบรมใน
เร่ือง “การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

 
 
 

1 คร้ัง 

 
 
 

1 คร้ัง 

 
 
 

1 คร้ัง 

 
 
 

1 คร้ัง 

 
 
 

 

โครงการอบรมในเรื่อง “การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ” 
 

 
 
 

 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 

2. จ านวนคร้ังของการจัดอบรม
หลักสูตร “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง โครงการอบรมหลักสูตร     
”ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

 นต./พด./ทุก
หน่วยงาน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 ปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐำนขององค์กร 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

เพื่อยกระดับจิตส านึกด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากรในองค์กร 
กล ยุ ท ธ์ ที่  ๑  ส่ ง เส ริ ม ก า ร
ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
1. จ านวนบุคลากรในหน่วยงานที่
เข้าร่วมโครงการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

๑๐๐ 

 
 
 

๑๐๐ 

 
 
 

๑๐๐ 

 
 
 

๑๐๐ 

 
 

โครงการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การ
สร้างเครือข่าย การอบรม/
สัมมนา ดงูาน ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน  เป็นต้น 

 
 
 

 
 
 
กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม/ 
ทุกหน่วยงาน 

ก ล ยุ ท ธ์ ที่  ๒  เส ริ ม ส ร้ า ง
จิตส านึกและปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดด้ วยหลักการทาง
ศ า ส น า  ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ
ประมวลจริยธรรม  
 

2. จ านวนคร้ังทีจ่ัดให้มีการอบรม
ให้ความรู้ประมวลจริยธรรม 

1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง โครงการอบรมให้ความรู้
ประมวลจริยธรรม 

 กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 

3. จ านวนกิจกรรมที่เสริมสร้าง
จิตส านึกต่อสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

๓ กิจกรรม ๓ กิจกรรม ๓ กิจกรรม ๓ กิจกรรม โครงการกิจกรรมเสริมสร้าง
จิตส านึกต่อสถาบนัชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ์

 กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม/ 
ทุกหน่วยงาน 

4. จ านวนหน่วยงานในสังกัดที่จัด
บอร์ดจริยธรรม 
 

85 
หน่วยงาน 

85 
หน่วยงาน 

85 
หน่วยงาน 

85 
หน่วยงาน 

จัดบอร์ดคุณธรรมจริยธรรม 
 

 ทุกหน่วยงาน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้ำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

เพื่อมีกลไกในการบริหาร
จัดการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดท าระบบเพื่อ
ช่วยในการบริหารจัดการด้าน
การส่ ง เส ริมคุณ ธรรมและ
จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. จ านวนมาตรฐานการปฏบิัติงาน 

 
 
 

2 เรื่อง 

 
 
 

2 เรื่อง 

 
 
 

2 เรื่อง 

 
 
 

2 เรื่อง 

 
 
 

จัดท ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 

 
 
 
ทุกหน่วยงาน 

2. จ านวนระบบตรวจสอบดา้นการ
บริหารจัดการ 

5 ระบบ 5 ระบบ 5 ระบบ 5 ระบบ มีระบบตรวจสอบด้านการ
บริหารจัดการ 

 กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและสร้ำงเครือข่ำยคุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใส เพื่อเป็นต้นแบบ 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

เพื่อสร้างเครือข่ายส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และยกย่องคนดีเป็นต้นแบบ 
กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างเครือข่าย
ของบุ คล ากรในอ งค์ ก ร ให้
เข้ ม แ ข็ ง เพื่ อ ก า รส่ ง เส ริ ม
คุณธรรม จริยธรรม และเป็น
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ส่งเสริมคุณธรรม 
 

 
 
 
 
1. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
เครือข่าย     

 
 
 
 

๘๐ 

 
 
 
 

๙๐ 

 
 
 
 

๑๐๐ 

 
 
 
 

๑๑๐ 

 
 
 
 

จัดตั้งกลุ่มเพื่อด าเนินการ
หรือร่วมกิจกรรม ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใสในองค์กร 

 
 
 

 
 
 
 
กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 

๒. จ านวนคร้ังทีจ่ัดโครงการ
คัดเลือกข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า
ดีเด่นประจ าปีในดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัยของทุก
หน่วยงาน 
 

1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง 1 คร้ัง โครงการคัดเลือก
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า
ดีเด่นประจ าปี ในดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และ
วินัย ของหน่วยงานในสังกัด 

 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำบกำรทุจริต และกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยำ ประจ ำปี พ.ศ.2561 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรสร้ำงสังคมไม่ทนต่อกำรทุจริต 
เป้ำประสงค์      เพ่ือสร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน ่วยนับ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบ 

ประมาณ 
หน่วยงาน 

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 
๑ .โค ร งก า ร ฝึ ก อ บ ร ม /
สัมมนาการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

จ านวนครั้งท่ีจัดให้มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ข้อมลู
ข่าวสารการป้องกันและ
ปราบ ปรามการทุจรติ
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

ครั้ง              กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม/     
ทุกหน่วยงาน 

๒. เผยแพร่เอกสารความรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต 
กฎ ระเบี ยบ ข้อบั งคับที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของ
ส่วนราชการ 

จ า น ว น ค รั้ ง ที่ มี ก า ร
เผยแพร่              

ครั้ง 
 

             กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
ในการรับแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสหรือการร้องเรียน
แก่ผู้ใช้บริการจากกรมอุตุ
นิยมวิยา เช่น ทางเว็บไซต์ , 
แผ่นพับ เป็นต้น 

จ านวนช่องทางในการ
รับแจ้งข้อมูล 

ช่องทาง              กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

๔. เผยแพร่สื่อรณรงค์ ใน
เรื่อง การป้องกันการทุจริต 

จ าน วน ช่ อ งท างก าร
เผยแพร่สื่อรณรงค์ ใน
เรื่ อ งการป้ อ งกันการ
ทุจริต 

ช่องทาง              กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม/     
ทุกหน่วยงาน 



                  แผนปฏิบัตกิาป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.2๕๖๑ – 256๔)       24 

 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำบกำรทุจริต และกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยำ ประจ ำปี พ.ศ.2561 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
เป้ำประสงค์      สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน ่วยนับ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบ 

ประมาณ 
หน่วยงาน 

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 
๑ . น าระบบสารสน เทศ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

จ านวนระบบสารสนเทศ
ที่น ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกรม
อุตุนิยมวิทยาท่ีมี
ฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

ระบบ              ทุกหน่วยงาน 

๒. พัฒนาระบบร้องเรียน
ร้องทุกข์แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบร้องเรียน
ร้องทุกข์แบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
ระดับ ๑ ตั้งคณะ 
ท างานพัฒนาระบบ
ร้องเรียนร้องทุกข์ใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์
ระดับ ๒ ก าหนดรูป 
แบบเรื่องร้องเรียน   
ร้องทุกข์  
ระดับ ๓ คณะกรรมการ 
พิจารณาปรับปรุงระบบ 
ระดับ ๔ ทดลองใช้ระบบ 
ระดับ ๕ เสนอกรมฯ
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

ระดับ              กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม/     
คณะท างาน 



                  แผนปฏิบัตกิาป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.2๕๖๑ – 256๔)       25 

 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำบกำรทุจริต และกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยำ ประจ ำปี พ.ศ.2561 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
เป้ำประสงค์      สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน ่วยนับ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบ 

ประมาณ 
หน่วยงาน 

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 
3. ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
ในการรับแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสหรือการร้องเรียน
แก่ผู้ใช้บริการจากกรม
อุตุนิยมวิทยา เช่น ทาง
เว็บไซต,์ แผ่นพับ เป็นต้น 

จ านวนช่องทางในการ
รับแจ้งข้อมูล 

ช่องทาง              กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม/     
ทุกหน่วยงาน 

4. โครงการส ารวจความ
คิดเห็นของผู้ใช้บริการและ
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มีต่อ เจ้าหน้าที่ กรม
อุตุนิยมวิทยาในด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

ระดับความส าเร็จในการ
ส ารวจความคิดเห็นด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต    
ระดับ ๑ จัดท าแบบ 
ระดับ ๒ เสนอกรมฯ 
เห็นชอบแบบ  
ระดับ ๓ เวียนแจ้ง
บุคลากรในหน่วยงาน
กรอกแบบส ารวจ  
ระดับ ๔ สรุป
ประมวลผลข้อมูลจาก
แบบส ารวจ 
ระดับ ๕ เสนอกรมฯ
ทราบก่อนน าข้อมูลไปใช้
ประกอบการจดัท าแผน
จริยธรรมต่อไป 

              กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม/     
ทุกหน่วยงาน 



                  แผนปฏิบัตกิาป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.2๕๖๑ – 256๔)       26 

 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำบกำรทุจริต และกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยำ ประจ ำปี พ.ศ.2561 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  ยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (ITA) 
เป้ำประสงค์      เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน ่วยนับ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบ 

ประมาณ 
หน่วยงาน 

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 
๑ . โครงการอบรมในเรื่อง 
"การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ" 

จ านวนครั้งของการจัด
อบรมในเรื่อง "การ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ" 

ครั้ง              กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

๒. โครงการอบรมหลักสูตร     
”ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. จ านวนครั้งของการ
จัดอบรมหลักสตูร 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

ครั้ง              นต./พด./ทก
หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  แผนปฏิบัตกิาป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.2๕๖๑ – 256๔)       27 

 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำบกำรทุจริต และกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยำ ประจ ำปี พ.ศ.2561 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4  ปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐำนขององค์กร 
เป้ำประสงค์      เพ่ือยกระดับจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน ่วยนับ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบ 

ประมาณ 
หน่วยงาน 

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 
๑. โครงการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เช่น การสร้างเครือข่าย การ
อบรม/สัมมนา ดูงาน ลด
รายจ่ายในครัวเรือน     
เป็นต้น 

จ านวนบุคลากรใน
หน่วยงานท่ีเข้าร่วม
โครงการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

คน              กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม/     
ทุกหน่วยงาน 

๒. โครงการอบรมให้ความรู้
ประมวลจริยธรรม 

จ านวนครั้งท่ีจัดให้มีการ
อบรมให้ความรู้ประมวล
จริยธรรม 

ครั้ง 
 

             กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

๓. โครงการกิจกรรม
เสรมิสร้างจิตส านึกต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

จ านวนกิจกรรมที่
เสรมิสร้างจิตส านึกต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

กิจกรรม 
 

             ทุกหน่วยงาน 

๔. จัดบอรด์คณุธรรม
จริยธรรม 

จ านวนหน่วยงานใน
สังกัดที่จัดบอรด์
จริยธรรม 

หน่วย 
งาน 

 

             ทุกหน่วยงาน 

 
 
 
 
 



                  แผนปฏิบัตกิาป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.2๕๖๑ – 256๔)       28 

 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำบกำรทุจริต และกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยำ ประจ ำปี พ.ศ.2561 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้ำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
เป้ำประสงค์      เพ่ือมีกลไกในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน ่วยนับ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบ 

ประมาณ 
หน่วยงาน 

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 
๑ .จัดท ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
 

จ านวนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

เรื่อง              ทุกหน่วยงาน 

๒. มีระบบตรวจสอบด้าน
การบริหารจัดการ 
 

จ านวนระบบตรวจสอบ
ด้านการบริหารจดัการ 
 

ระบบ              กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  แผนปฏิบัตกิาป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.2๕๖๑ – 256๔)       29 

 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำบกำรทุจริต และกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยำ ประจ ำปี พ.ศ.2561 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 6  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและสร้ำงเครือข่ำยคุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใส เพื่อเป็นต้นแบบ 
 เป้ำประสงค์      เพ่ือสร้างเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และยกย่องคนดีเป็นต้นแบบ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน ่วยนับ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 งบ 

ประมาณ 
หน่วยงาน 

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 
๑. จัดตั้งกลุม่เพื่อ
ด าเนินการหรือร่วมกจิกรรม 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใสในองค์กร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

จ านวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมเครือข่าย     
 

คน              กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

๒. โครงการคัดเลือก
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า
ดีเด่นประจ าปี ในด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม และ
วินัย ของหน่วยงานในสังกัด
จัดตั้งกลุ่มเพื่อด าเนินการ
หรือร่วมกิจกรรม ด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม และ
ความโปร่งใสในองค์กร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

จ านวนครั้งท่ีจัด
โครงการคดัเลือก
ข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ าดีเด่น
ประจ าปีในด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม และ
วินัยของทุกหน่วยงาน     
 

ครั้ง 
 

             กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 

 


